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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang ada, bisa disimpulkan bahwa:  

1. Informasi mengenai kemahasiswaan UMN dapat diakses melalui Portal 

Knowledge Management UMN yang disajikan secara lengkap dan 

responsive menurut kategori himpunan, UKM, student development, 

student services, BAAK, SOP Kemahasiswaan, dan juga SOP Dosen. 

Informasi yang ada didalam Portal Knowledge Management UMN 

disajikan dengan menggunakan metode HCDID yang menempatkan 

manusia sebagai sumber ditampilkannya data yang ada.  

2. Informasi mengenai kemahasiswaan UMN bisa diakses melalui website 

Wiki UMN berbentuk teks dan gambar dan video yang menggunakan 

platform CMS MediaWiki. Data yang dikumpulkan menggunakan metode 

HCDID.  

3. Hasil survey pengukuran kesuksesan Wiki UMN menunjukan bahwa 

Knowledge Management System Wiki UMN dinyatakan sukses 

dikarenakan semua pertanyaan survey memiliki presentase jawaban “Ya” 

diatas 50 persen. 

4. Informasi pengkinian konten akan diatur oleh PIC dari masing-masing 

kategori, yang frekuensinya disesuaikan ketika ada informasi yang baru 

ataupun ada perubahan dari UMN, seperti adanya event baru, perubahan  
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prosedur, dan juga perubahan periode kepemimpinan kemahasiswaan.  Hak 

akses untuk masing-masing kategori akan diberikan kepada PIC dari 

masing-masing kategori. Nantinya tiap user akan memiliki level akses, 

sehingga tidak ada user yang bisa mengubah isi konten yang tidak 

seharusnya mereka ubah.  

5.2 Saran 

1. UMN dapat membentuk sebuah tim yang khusus untuk menangani sistem 

Knowledge Management ini, divisi ini bisa ditempatkan dibawah SPMI 

(Sistem Pengendalian Mutu Internal) UMN. Sehingga pemeliharaan baik 

dari sisi sistem dan juga konten dapat terkoordinir dengan baik. Hal ini juga 

bisa membantu memastikan bahwa pembaharuan benar-benar dilakukan 

2. Knowledge Management System UMN ini sudah siap digunakan, namun 

pada skripsi ini, peneliti menambahkan konten dan juga memberikan 

sampel konten pada UKM, Himpunan Sistem Informasi, BEM, SOP Dosen, 

SOP Mahasiswa, dan juga User Guide. Untuk kedepannya masih perlu 

dilakukan penambahan oleh masing-masing PIC dari tiap kategori. 
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